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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
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OŠETŘUJÍCÍ MLÉKO NA POKOŽKU 
Hautpflege-Lotion 

POPIS Lehce mastná tekutina, která se na pokožce snadno roztírá a velmi rychle se vstře-
bává. Představuje ideální ošetření pokožky po práci. Obsahuje mezi jinými i důle-
žitou rostlinnou látku Provitamin B5 (d-panthenol), která podporuje obnovu kož-
ních buněk, a tak přispívá k regeneraci pokožky. Pravidelné používání posiluje ob-
ranný systém zdravé pokožky. Tak zůstává pokožka zdravá, vláčná a výborně 
chráněná. Přípravek neobsahuje silikon a byl dermatologicky testovaný. 

VLASTNOSTI - ošetřuje a chrání pokožku 
 - pro téměř každý typ pokožky 
 - neutrální vůči pokožce 

- podporuje obnovu kožních buněk a přispívá tak k jejich regeneraci 
- bez obsahu silikonu 
- reguluje množství vlhkosti v pokožce a zabraňuje jejímu silnému vysušení 
- dermatologicky testováno 

TECHNICKÁ DATA Báze : o/v emulze (olej ve vodě) 
Forma : viskózní 

 Barva / vzhled : světle žlutá 
 Zápach / vůně : parfémováno 
 Hustota při +20 °C : 0,85 – 1,0 g/cm3 
 Hodnota pH při +20 °C : 5,4 – 5,8 
 Bod vzplanutí : > 100 °C 
 Viskozita : 4 – 15 mPa.s 

Trvanlivost v originál. uzavřeném obalu : 24 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Ošetřující mléko na pokožku je použitelné na celé tělo. Reguluje množství vlhkosti 
v pokožce a zabraňuje jejímu silnému vysušení. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Mléko nanést po skončení práce na umyté a osušené ruce a důkladně je v nich 
rozetřít. Pravidelné používání mléka je základním předpokladem pro zachování 
zdravé pokožky.  

 Poznámka: 
 Dávkování realizovat prostřednictvím Dávkovače na 2litrové láhve (obj. č. 3336). 

DOSTUPNÁ BALENÍ 2 l  měkká plastová láhev  Obj. č. 3341 D 
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